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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี  
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วทิยาการจดัการ  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
 3423219 สมรรถนะและการจดัการผูม้คีวามสามารถสงู 

2 .จ านวนหน่วยกิต   
 3 หน่วยกติ 

3 .หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

4 .อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธชัพงศ ์เศรษฐบุตร 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษา 1/2559 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 - 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
 - 
8. สถานท่ีเรียน    

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

20 มถุินายน 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

วชิาสมรรถนะและการจดัการผูม้คีวามสามารถสูง เป็นวชิาทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบันักศกึษาในสาขาวชิาการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์เนื่องจากเป็นวชิาทีป่ระยุกต์หลกัการสมรรถนะ (Competency) มาใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยห์น้าทีต่่างๆ ในองคก์าร รวมถงึการจดัการและการรกัษาพนักงานทีเ่ป็นกลุ่ม
ที่มคีวามสามารถสูง (Talent) ให้อยู่ในองค์การได้นาน และสร้างผลงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลสงูสุดกบัองคก์าร 
 

2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการสมรรถนะ (Competency) วธิกีารน ามาใชใ้นกระบวนการ

บรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร การจดัการและการรกัษาพนักงานที่เป็นกลุ่มทีม่คีวามสามารถสูง (Talent) 
ใหอ้ยูใ่นองคก์ารไดน้าน เพื่อสรา้งผลงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดกบัองคก์าร 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความหมาย แนวคดิ และความส าคญัของสมรรถนะ การจดัท าโมเดลสมรรถนะ และการน าสมรรถนะมา

ประยกุตใ์นกระบวนการจดัการทรพัยากรมนุษย ์แนวคดิการสรรหาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามสามารถสูง รวมถงึ
การใชก้ารพฒันาและการรกัษาบุคลากรเหล่านัน้ใหอ้ยูใ่นองคก์าร แนวคดิใหม่ในการสรา้งความผูกพนัใหเ้กดิขึน้
ในองค์การ  แนวคดิเกี่ยวกบัความสามารถในการถูกจ้าง ความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน และแนวคดิ
ใหมใ่นมมุมองอาชพีเพื่อการดงึดดูและรกัษาผูม้คีวามสามารถสงูใหอ้ยูก่บัองคก์าร 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

45 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
 
- 
 

การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

- 

การศึกษาด้วยตนเอง 
ศกึษาดว้ยตวัเองก่อน
และหลงัการเรยีนการ

สอน 

3 .จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล : 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 .คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
- รูจ้กัและส านึกในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อตนเอง 
- ซื่อสตัย ์มวีนิยั ตรงต่อเวลา 
- มคีวามใฝรู่ ้และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มุง่มัน่ในการท างานใหส้ าเรจ็ 
- เคารพ นบัถอื สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รูจ้กักาละเทศะ 

1.2 วิธีการสอน 
   - สรา้งวฒันธรรมในชัน้เรยีนใหม้จีติส านึกคุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
   - เน้นการเขา้เรยีนใหต้รงต่อเวลา แต่งกายใหเ้ป็นตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
   - มอบหมายใหน้กัเรยีนท างานเดีย่วและท างานกลุ่ม เพื่อใหน้กัศกึษาเกดิความรบัผดิชอบ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
    - ประเมนิจติพสิยั จากการเขา้เรยีนตรงเวลาในชัน้เรยีน การส่งงาน และการเขา้รว่มกจิกรรม 
    - ประเมนิคะแนนจากความรบัผดิชอบในการท างานเดีย่วและงานกลุ่ม 
    - ประเมนิจากการสอบ 

2 .ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีจะได้รบั 
                - แนวคดิของสมรรถนะ 
         - การสรา้งสมรรถนะในองคก์าร 
         - การน าสมรรถนะไปใชใ้นการสรรหาและคดัเลอืกทรพัยากรมนุษย ์
         - การน าสมรรถนะไปใชใ้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
         - การน าสมรรถนะไปใชใ้นการจดัการผลการปฏบิตังิาน 
         - การจดัการคนทีม่คีวามสามารถสงูในองคก์าร 
         - การสรา้งความผกูพนัใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร   
         - การสรา้งความสมดุลและความสุขใหพ้นกังานในองคก์าร 

2.2 วิธีการสอน 
- การบรรยาย (Lecture)  
– การอภปิราย (Discussion)  
– การระดมสมอง และการอภปิรายกรณศีกึษาเพื่อใหรู้จ้กัการวเิคราะห ์และการแกป้ญัหา  
– การสรปุประเดน็ส าคญั หรอืการน าเสนอผลของการสบืคน้หรอืผลของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.3 วิธีการประเมินผล 
    – การน าเสนอหน้าชัน้เรยีน การสอบกลางภาคเรยีน และปลายภาคเรยีน  
    – ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ของนกัศกึษา  
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    – ประเมนิจากการวเิคราะหก์รณศีกึษา  
    – ประเมนิจากพฤตกิรรมการท างานอื่นๆ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคดิอย่างมรีะบบ มกีารวเิคราะห์เพื่อการป้องกนัและแก้ไขปญัหาที่เกดิขึ้น 

อยา่งเป็นระบบ 
3.2 วิธีการสอน 

– มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนน าเสนอความรู้ บทความ ข่าวสาร เกี่ยวกบัการน าสมรรถนะมา
ประยกุตก์บัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

– มอบหมายใหน้กัศกึษาแบ่งกลุ่มการวเิคราะหแ์ละอภปิรายการแกไ้ขปญัหาจากโจทยท์ีใ่ห ้และน าเสนอ
ผลงาน  

– มอบหมายใหน้กัศกึษาแบ่งกลุ่มท ารายงานและน าเสนอรายงาน 
3.3 วิธีการประเมินผล 
– ประเมนิผลจากการน าเสนอความรู ้บทความ ขา่วสาร เกีย่วกบัการจดัการส านกังานสมยัใหม่ 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
– มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป  
– มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีใ่นฐานะผูน้ าหรอืสมาชกิของกลุ่ม      
– สามารถปรบัตวั รบัฟงั ยอมรบัความคดิเหน็ และท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้  
– สามารถรวมกลุ่มคดิรเิริม่ วางแผน และตดัสนิใจแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2 วิธีการสอน 
- จดักจิกรรมการสอนทีม่กีารท างานกลุ่ม มกีารท างานเป็นทมี  

4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิผลจากการสอบขอ้เขยีน 
- ประเมนิผลจากการระดมสมองและการท างานกลุ่ม 
- ประเมนิผลจากการเขา้เรยีน และส่งการบา้น 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
– สามารถสื่อสารในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
– กา้วทนัเทคโนโลยปีจัจบุนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์  

5.2 วิธีการสอน 
- จดัการเรยีนการสอนทีฝึ่กทกัษะการท างานเป็นทมี การสื่อสาร  
- จดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้ทคโนโลยหีลากหลายและเหมาะสม 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิจากการสอบ 
- ประเมนิจากการน าเสนองาน 
- ประเมนิจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการท างาน 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

6 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 
1 

แนะน ารายวชิา การเรยีนการสอน การประเมนิผล 
การท ารายงาน และการน าเสนอ 

3 บรรยาย  -เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 

 

 
2 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสมรรถนะ (Competency) 3 บรรยาย  -เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 

 

3-4 
 

การสรา้งสมรรถนะในองคก์าร 6 บรรยาย  -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
-กรณศีกึษา 

 

5-6 
 

การน าสมรรถนะมาใชใ้นการสรรหาและคดัเลอืก
ทรพัยากรมนุษย ์

6   -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
-กรณศีกึษา 

 

6-7 
 

การน าสมรรถนะมาใชใ้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์

6   -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
-กรณศีกึษา 

 

8 
 

สอบกลางภาค      

9-10 
 

การน าสมรรถนะมาใชใ้นการจดัการผลการ
ปฏบิตังิาน 

6   -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
-กรณศีกึษา 

 

11 
 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัพนกังานทีม่คีวามสามารถ
สงู (Talent) 

3   -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

 

 

12-13 
 

การจดัการคนมคีวามสามารถสงูในองคก์าร 6   -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

14 
 

การสรา้งความผกูพนัในองคก์าร 3   -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

 

15 การสรา้งความสมดุลและความสุขใหพ้นกังานใน
องคก์าร 

3   -เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

 

16 สอบปลายภาค      
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน  สปัดาหท่ี์ประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

 
1 
 

 

1.1, 1.3  
2.1, 2.2 

3.1 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 
 

30% 
30% 

 

2 
 

1.1, 1.3,  
2.1, 2.2 

3.1,4.1-4.4, 
5.1 

วเิคราะหก์รณศีกึษา 
คน้ควา้ การบา้น การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศกึษา 

 

30% 

3 1.1-1.3, 
3.1 

การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม อภปิราย 
เสนอความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

 
10% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลกัและต าราหลกั : 
       กฤษมนัต ์วฒันาณรงค.์ สมรรถนะวิชาชีพ. พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพมหานคร : ภาควชิาครศุาสตร ์

เทคโนโลย ีคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553. 
       ธ ารงศกัดิ ์ คงคาสวสัดิ.์  Competency ภาคปฏิบติั..เขาท ากนัอย่างไร?.  กรงุเทพฯ. ส านกัพมิพ ์ส.ส.ท., 

2551. 
อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ์. Competency Based HR Manual and forms. กรุงเทพมหานคร: พมิพด์กีารพมิพ์, 

2555. 
----------------------. Behavioral Competency Dictionary. กรงุเทพมหานคร: พมิพด์กีารพมิพ,์ 2555. 

       Boyatzis, R.E. The Competent Manager-A Model for Effective Performance. New York: John Wiley & 
Sons, 1982. quoted in Brophy, M. & Kiely,   “Competencies: a new sector” Journal of 
European Industrial Training (2002), 1982. 

       Spencer, L.M. and Spencer, S.M. Competence at Work: Models for Supervisor Performance. 
U.S.A.: John Wiley & Son, 1993. 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั : 
- 
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3.เอกสารและข้อมลูแนะน า : 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศพัท ์

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลรายวชิานี้ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา  จากการจดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ

ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
2) การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
3) ใหข้อ้เสนอแนะผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ตามทีผู่ส้อนจดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
การเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอนมกีลยทุธด์งันี้ 
1) การสงัเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจ าวชิานี้ 
2) ระดบัผลการเรยีนของนกัศกึษา 
3) การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
เมือ่ไดผ้ลประเมนิการสอน น าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าแนวทางพฒันาปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหด้ขีึน้  โดย

การสมัมนาการจดัการเรยีนการสอน  การวจิยัชัน้เรยีน 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

      1)  ในระหว่างกระบวนการเรยีนการสอนมกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นหวัขอ้ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรู้
ในรายวชิา 
     2)  ในการสอบปลายภาคใหม้กีารวดัและประเมนิผลผลการเรยีนรูท้ีส่ าคญัๆ อกีครัง้ 
     3)  การสอบสมัภาษณ์เพื่อประมวลการเรยีนรูใ้นรายวชิา   
     4)  การตรวจผลงานใหม้กีารสุ่มสมัภาษณ์เพื่อประเมนิผลงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา  ไดม้กีารวางแผนปรบัปรงุการสอนและ

รายละเอยีดวชิา  เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ดงันี้ 
1) ปรบัปรงุรายวชิาอย่างน้อยทุก 3 ปี  หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
2) เปลีย่นหรอืจดัการเรยีนการสอนเป็นทมีหรอืแบ่งหวัขอ้ /ผลการเรยีนรูใ้นการสอนของอาจารยป์ระจ า

วชิา 
 


